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Hösten är i sitt slutskede och vintern i antågande. Även notoriskt sena storsvampar
bland vaxskivlingar, musseroner och trattskivlingar börjar, efter upprepade frostnätter, ge sig för i år. Detta brukar betyda att
de flesta mykologiskt intresserade också
går i ide. Men så behöver det inte vara!
För matsvampsplockaren finns det i regel
ostronmussling och vinterskivling att söka
efter. Dessutom är det sällan fel att bredda
sitt vetande, och inför vinterhalvåret kan
det därför vara lämpligt att skifta fokus
från hattsvampar över till tickor, skinn,
gelésvampar, kärnsvampar m. fl. som i
många fall finns att hitta året om.
En annan grupp som man med gott tålamod kan finna hela året är slemsvampar

(Myxomycota). Läs mer om dessa i detta
nummer av Puggehatten.
Svampens Dag tycks ha kommit för
att stanna och Puggehatten genomförde
arrangemang på flera platser i Skåne,
ibland i samarbete med andra föreningar.
Vi får en rapport från svamputställningen
i Kristianstad.
Vi tas även med på höstens exkursioner från Kullaberg, Åraslövs mosse, Balsberget, Kjugekull och Ivö. Men vi börjar
med en presentation av fnösktickans hålborrande inneboende.
Trevlig läsning!
Tony Svensson

Stolt fjällskivling (Macrolepiota procera). - Foto:T. Svensson.
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Några av fnösktickans
många invånare
Gunnar Isacsson

Skalbaggar som lever i fnöskticka. Lägg märke till att bredden på respektive bagge är ungefär
samma som diametern på dess kläckhål. - Foto: G. Isacsson.

När man sparar högstubbar av bok och
björk kommer det mycket ofta fnöskticka
(Fomes fomentarius) på dem. Förr betraktades den som en skadesvamp, men normalt angriper den inte friska, oskadade
träd. Däremot angrips tickan själv av en
lång rad av spännande småkryp. Flera av
dessa är (eller har varit) rödlistade, så genom att lämna högstubbar och lågor med
fnöskticka gör man stor naturvårdsnytta.
Några av de arter som har sitt larvstadium i tickorna gör art-typiska hål när de
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som fullbildade gnager sig ut i friheten.
Här beskrivs hålen efter några skalbaggsarter och en fjäril. Hålen görs inte större
än att den vuxna insekten precis kan ta sig
ut och fördelar sig därför på fyra tydligt
skilda storleksklasser:
1 mm runda hål (nålstick)
Olika arter av svampborrar, t ex de håriga Rhopalodontus-arterna eller de till
synes hårlösa Cis-arterna m fl. Svampborrehål hittar man nästan alltid på döda
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Kläckhål av skalbaggar i olika storlek. Kläckhålen av tickgnagare har suttit på en annan fnöskticka än de andra. - Foto: G. Isacsson.

fnösktickor. I Sverige finns ca 30 arter av
svampborrar som alla är mer eller mindre
specialiserade på olika sorters tickor, så
denna typ av hål hittar man på alla möjliga
sorters tickor.
2 mm runda hål
Man får precis inte in baksidan på en tändsticka i hålet. Här är det trägnagarsläktet
Dorcatoma (tickgnagare) som varit framme. Dessa är betydligt ovanligare och kräver ofta mer eller mindre solbelysta tickor
för att trivas. På fnösktickan är det oftast
två arter man träffar på, dels den lite mindre Dorcatoma dresdensis och den lite
större Dorcatoma robusta. Deras kläckhål

är något mindre respektive något större än
2 mm.
3 – 4 mm något oregelbundet rundade
hål
Baksidan av tändstickan får ledigt plats.
Här är det två olika svartbaggar som varit framme. I stort sett överallt hittar man
den helt kolsvarta Bolitophagus reticulatus (vanlig svampsvartbagge). På mera
solbelysta tickor i områden där död ved
med fnöskticka förekommit kontinuerligt
under mycket lång tid hittar man även
Oplocephala haemorrhoidalis (rödhalsad
svartbagge), som är blåsvart med röd halssköld och huvud.
5
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Jättesvampmalens kläckhål är störst av alla och ca 5 – 6 mm i diameter. När fjärilen kläckts sitter puppskalet fast i kläckhålet. Det sköra puppskalet förstörs snabbt och syns inte på bilden.
- Västanåberget. Foto: G. Isacsson.

5 – 6 mm perfekt runda hål
Tändstickans tändsats får ledigt plats;
man får nästan in en blyertspenna i hålet.
Dessa hål görs av jättesvampmalen, Scardia boletella. Denna art är Sveriges största
malfjäril och lever endast på fnöskticka
och på ved som är helt genomrötad av
fnöskticka. Den kräver också lång kontinuitet av fnöskticka men förekommer i
motsats till den rödhalsade svartbaggen
även på mycket skuggiga lokaler. När
hålen förekommer i ved kan de skiljas
från skalbaggshål av samma storlek (t ex
av noshornsoxens något mindre hål eller
bokblombockens något större) på att jättesvampmalens hål alltid är svarta på in6

sidan. De nämnda skalbaggarnas hål har
istället ljus (träfärgad) insida. Den svarta
färgen beror på att hålets insida täcks av
svart svampvävnad. Denna svarta yta består av kitin, som bryts ner mycket långsammare än veden. I gamla bokstockar
kan man se jättesvampmalens gångar
som slingrande centimetertjocka rör med
svart insida. Rören friläggs efterhand som
veden runt om multnar bort.
Om du vill se de olika arterna jag
nämnt ovan och fler därtill ”in action”
ska du gå ut i skogen en mörk, ljummen,
fuktig junikväll. Då stiger sporer från
tickorna som en tunn vitaktig rök och ett
myller av olika skalbaggar, tvåvingar och
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Jättesvampmalen (Scardia boletella) är inte lätt att se när den sitter på en bokstam.
- Nissaström, Halland. Foto: G. Isacsson.

barkskinnbaggar kryper runt på tickorna –
särskilt på deras undersida – för att ta för
sig av läckerheterna. Då ser du verkligen
vilket härligt livsrum som skapas när man
lämnar kvar högstubbarna och lågorna i
skogen!
Artikeln publiceras med tillåtelse av författare
och redaktionen för Ekbladet (Ekfrämjandet)
där artikeln tidigare publicerats.(red)
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På spaning efter myxomyceter
(Del 1 av 2)

Jan Svensson
Någon gång för omkring tre år sedan hittade jag till sajten ”svampguiden.com” på
internet. Efter att ha studerat den några
veckor dök det upp en del bilder som Alf
Palin i Söderhamn hade tagit på en stiftsvamp av släktet Stemonitis. Jag blev helt
fascinerad av den, en så fantastisk liten
”svamp”. Bara några dagar senare hittade
jag den i Välaskogen nära Helsingborg
på några nerfallna grenar av bok, när jag

Stemonitis axifera.
-Foto: J. Svensson.
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plockade trattkantareller. En otroligt rolig
upplevelse, jag trodde då att de bara växte
på gran i urskog.
Nu väcktes ett större intresse för dessa slemsvampar och jag började leta i litteraturen och på ”nätet”. På svenska fanns
det knappt något. Jan Andersson i Uppsala
tipsade mig om en liten skrift som är skriven av Uno Eliasson, som tydligen skulle
vara expert på dessa myxomyceter. Häftet beställdes omgående från Göteborgs
botaniska trädgård till en kostnad av hela
10 kronor. Oj, vad jag blev imponerad av
dessa små varelser. Här gällde det att försöka fördjupa sig och gå vidare.
Det är väldigt kul att, efter att ha varit matsvampsplockare i 40 år, nu få mer
tid över till något som man gillat så länge.
Eftersom jag alltid har tyckt om att fotografera, skulle jag nu kunna slå två flugor
i en smäll, detta tack vare ”svampguiden”.
Jag hade just börjat lära mig och bli beundrare av svampsläktet hättor (Mycena)
och så stöter jag på slemsvamparna. Men
valet föll i alla fall på myxomyceterna och
detta berodde till stor del på den uppmuntran jag fått av Uno Eliasson.
Eftersom jag hittat mina första i Välaskogen så blev det dit jag ställde kosan
och när jag fått ett hum om var det var
enklast att hitta dem så fanns de bara där.
Min första runda gav hela tre arter, vilket
för mig var otroligt kul. Men vilka var det
jag hade hittat? Jag hade så klart fotograferat dem, lagt in bilder med mina frågor
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Stemonitopsis typhina. -Foto: J. Svensson.

Stemonitopsis typhina i ett senare stadium. -Foto: J. Svensson.
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på ”svampguiden” men ingen där kunde
dem ordentligt. Så jag tog mod till mig
och letade upp Uno på nätet, snokade reda
på hans e-postadress och skickade bilderna till honom. Hans råd blev så klart att ta
kollekter och sända dem till honom i Göteborg för bestämning. Gissa om jag blev
glad, ut och köpte tändsticksaskar och lim.
Sedan till Välaskogen igen och nu hittade
jag ytterligare någon art. Jag torkade dem,
limmade dem i tomma tändsticksaskar och
sände dem till Uno. Svaret kom inom ett
par dagar. Mina första fynd bestod av Badhamia utricularis, Hemitrichia calyculata, vargmjölk (Lycogala epidendrum) och
bukettullklubba (Metatrichia vesparium).
De är vanliga arter men vilken upprymd
känsla det var att hitta dem och få svar på
vilka de var. Uno ville behålla mina kollekter för förvaring i Göteborgs botaniska
herbarium, vilket jag så klart samtyckte
till och det har fortsatt på den vägen. Åren
har gått, fler arter har hittats, intresset ökat
och krypandet på alla fyra vid lågor och
krafsandet i förnan har fortsatt.
Av min kompanjons fru, Ingela Kämpe, fick jag tips om Sven-Åke Hanson som
har hjälpt mig med artbestämningen av
”vanliga” svampar, vilket i sin tur ledde
till medlemskap i Puggehatten. En dag
presenterade han en bok för mig och jag
köpte den av honom omgående: ”Svampar
i Söderåsens nationalpark”. Jag har så klart
varit i dessa marker många gånger på jakt
efter först och främst matsvamp och motiv
för mitt fotograferande. Som svampintresserad så fotograferar och plockar jag det
som är intressant för mig och som är tilltalande för mina sinnen. Det har blivit en
hel del vanlig svamp och en del myxomyceter under de år som jag har ägnat mig åt
dem. Sven-Åke bad mig, om jag hade lust
att rapportera fynd av myxomyceter funna
i nationalparken till honom.
10

I samma veva hade jag bestämt med
Joachim Krumlinde att ta med honom på
en myxomycetjakt på Kopparhatten på
Söderåsen. Vi hade tidigare i år (2009)
letat trollhand (Hypocreopsis lichenoides)
vid Tranerödsmossen med framgång och
sågs vid en trevlig svampexkursion nere
vid Skanör.
På förmiddagen den 10 november
träffades vi på Kopparhatten och gav oss
iväg. Jag hade varit där i maj och juni så
jag visste var vi skulle spana och vid vilka
lågor vi borde böja knä för att ingående
spana efter de små varelserna. Första lågorna gav inget, men efter några försök så
hittar vi rätt många Hemitrichia calyculata och på nästa låga några enstaka exemplar av gul ullklubba (Trichia decipiens).
Vi hade faktiskt kravlat runt i lite över 2
timmar och det hade småregnat hela tiden
så vi bestämde oss för en fikapaus. Tyvärr
måste vi konstatera att några stiftsvampar
(Stemonitis) eller (Stemonitopsis) hade
vi inte hittat. Det var synd eftersom de
låg högt upp på Joachims önskelista och
på försommaren då jag var här fanns de
i överflöd. Nåväl efter en värmande fika
så kom hoppet tillbaka och nu bar det av
norröver i stället för västerut som innan.
Vid de första lågorna hittade vi Arcyria
denudata och bukettullklubba (Metatrichia vesparium). Det var de enda arterna
på flera timmar, men de fanns på nästan
50 procent av alla lågor som vi kollade.
Ett roligt fynd var en myxomycet i ett s.k.
plasmodium-stadium på en fnöskticka,
troligen en Badhamia utricularis, men
vi räknade inte med den som fynd utan
konstaterade bara att den var vacker. Jag
samlade en hel del kollekter eftersom det
inte var möjligt att artbestämma dem där
ute och de fanns i alla stadier från det plasmoida stadiet till helt nerbrutet stadium.
Vi återvände trötta till bilarna men jag

Puggehatten 23 (2) 2010

Röd ullklubba (Arcyria incarnata). - Kopparhatten. Foto: J. Svensson.

Arcyria denudata. - Foto: J. Svensson.
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Gul ullklubba (Trichia decipiens). - Kopparhatten. Foto: J. Svensson.

ville ändå kolla de stora lågorna framme
vid utsikten där jag vid tidigare besök hittat flera arter. Visst, där hade vi två arter
till i stora mängder - rödbrun ullklubba
(Arcyria incarnata) och Arcyria oerstedii.
Vi kände oss rätt nöjda, men vi visste ju
inte med säkerhet om det var tre eller tio
arter vi hittat. Jag tog tolv kollekter med
mig hem som torkades och sedan skickades till Uno för analys. Resultatet blev de

sex ovan redovisade arterna.
Ett extra kuriosum för mig och Joachim var ett roligt fynd av en liten skålsvamp, Ascocoryne solitaria, som det
tydligen bara finns två noterade fynd av
tidigare i Sverige och de verkar vara från
50-talet. De två kollekter som finns i Uppsala är båda i svampens imperfekta (sterila) stadium, Sirobasidium cerasi.

Fortsättning följer i nästa nummer av
Puggehatten.(red)
12
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Svampens Dag på
Regionmuseet i Kristianstad
H. Ulf B. Olsson

Utställning på Regionmuseet. Matsvampsbordet lockar som vanligt flest intresserade.
-Foto: U. Olsson.

Man måste ha tur med vädret när Puggehatten har svamputställning i Regionmuseets inre gård i Kristianstad. Vädret var
torrt och varmt. Vi fyllde snabbt långborden under de pampiga valnötsträden med
såväl giftsvamp som matsvamp och var
ganska nöjda efter att ha konstaterat att vi
lagt ut ca 120 arter.
Besökarna fick svar på sina frågor
om såväl ätliga som giftiga svampar. Flera
bidrog också med för utställningen nya
fynd. En man hade med sig en jättestor vit

kungschampinjon (Agaricus urinascens)
från sandiga ängar mellan Åhus och Yngsjö. Han la dock snabbt ner den i korgen
igen. Den ingår därför ej i vår lista över
utställda svampar.
Vi, dvs. Ulf Olsson, Tony Svensson och Hans Östling samlade svamp
i huvudsakligen tre områden: Åraslövs
mosse (Vinslöv), Balsberget (Fjälkestad)
och Hullingaröd (Glimåkra). De två förstnämnda lokalerna är kalkrika och kända
för sin artrikedom. Av de rödlistade ar13
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Brandticka (Pycnoporellus fulgens) hittades i Hullingaröd. - Foto: U. Olsson.

Från Åraslövs mosse samlades läcker riska (Lactarius deliciosus) till utställningen.
- Foto: U. Olsson.
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Kalendarium

november 2010 - april 2011

PUGGEHATTEN

Skånes Mykologiska Förening
Botaniska Museet, Östra Vallgatan 18,
223 61 Lund

För alla exkursioner gäller

•
•
•
•

Målen kan ändras beroende på var svamptillgången är bäst.
Ring alltid till exkursionsansvarig för säkert besked om tid och s amlingsplats.
Det går också att hämta information på Puggehattens hemsida 
www.puggehatten.se
Du är alltid mycket välkommen!

Vid frågor kontakta ansvarig för aktuell exkursion.
I andra hand kontakta programkommittén:
Claes Ingvert (073-336 10 35)
Sigvard Svensson (070-776 33 78)
Mats Karlsson (076-888 10 78)
Hans Östling (076-822 36 29)
Nils-Otto Nilsson (070-382 50 04)

Generella samlingstider:

Lördagar
Måndagar

kl. 10.00
kl. 18.00
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Generella samlingstider:

Lördagar
Måndagar

kl. 10.00
kl. 18.00

Lör. 13 november. Falsterbo.
En klassisk senhöstlokal där frosten brukar komma sent. Vi letar efter dynsvampar och
jordstjärnor.
Kontaktperson: Sigvard Svensson (070-7767338) eller Claes Ingvert (073-3361035).
Lör. 4 december. Kristianstadtrakten.
Vi letar trollhand, en svamp med lite udda utseende. Samling på Statoilmacken på Ringvägen 22, strax efter avfart från E22 mot centrum och Centralsjukhuset.
Kontaktperson: Hans Östling (076-8223629).
Lör. 8 januari Öppet mål
Exk.lokal väljs beroende på svamptillgång.
Kontaktpersoner: Programkommittén, se föregående sida.
Lör. 5 februari Öppet mål
Exk.lokal väljs beroende på svamptillgång.
Kontaktpersoner: Programkommittén, se föregående sida.
Ons. 23 februari Årsmöte
Botaniska museet, Lund. Mer info i nästa nummer av Puggehatten.
Lör. 5 mars Öppet mål
Exk.lokal väljs beroende på svamptillgång.
Kontaktpersoner: Programkommittén, se föregående sida.
Lör. 2 april Öppet mål
Exk.lokal väljs beroende på svamptillgång.
Kontaktpersoner: Programkommittén, se föregående sida.

Här följer några bilder på senhöstsvampar från andra halvan av oktober 2010.
- Foton: T. Svensson.
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Snövit bläcksvamp (Coprinopsis nivea). Rinkaby skjutfält.

Blygrå brödkorgssvamp (Cyathus olla). Rinkaby skjutfält.
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Kopparspindling (Cortinarius cupreorufus). Nyehusen.

Fransig jordstjärna (Geastrum fimbriatum). Nyehusen.
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terna vi ställde ut var pantermusseron
(Tricholoma filamentosum, EN) mest anmärkningsvärd. Enligt Artfakta (1998) är
den endast funnen på fyra lokaler i Norden. Brandticka (Pycnoporellus fulgens,
VU) är en lysande röd ticka som man bara
inte kunde missa där den växte på en av
klibbticka dödad granstam i Hullingaröd.
Laxkremla (Russula incarnata) är en annan sårbar (VU) art som vi fann på Balsberget.
Naturligtvis utbytte vi tips om tillredning av svamp med de kunniga besökarna. Matsvampsbordet var välfyllt med
läckra svampar som stensopp (karljohan),
kantarell, trattkantarell, rödgul trumpetsvamp och mandelriska. En distingerad

äldre herre tog ner en handfull glänsande
gröna frukter från valnötsträdet och jag
frågade honom vad han skulle använda
dem till. De gav en underbart god arom
till snapsen om de fick ligga en tid i alkoholen. – Här stod vi och pratade om faran
med dödligt giftiga svampar och deras
giftinnehåll och samtidigt talar en man om
ett sätt att göra ett annat dödligt gift aptitligt med ett extrakt av grön valnötsfrukt!
Människan förnekar sig aldrig.
I museets filmsal fick besökarna i
en bildserie ytterligare möjligheter att öka
sina kunskaper om giftsvampar, svampgifter samt goda svampar att plocka hem
till köket.

Blodkremla (Russula sanguinea) var en av många arter som kunde visas upp. Den rynkiga/
knottriga hattytan, som sällan nämns i svamplitteratur, är ett bra kännetecken hos arten.
- Balsberget. Foto: T. Svensson.
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Sedan sist
Balsberget - 8 maj 2010

Torsdagskväll, besvikelse - ingen murkelexkursion på lördag. Ringde ändå Hans
Östling och vi kom överens om att höras
på fredagskvällen eller lördagsmorgon.
Väderprognosen ser inget kul ut för en
skogstur, men det är ändå bra att det regnar. Det behövs mycket regn nu om det
skall bli en bra svampvår.
06.30 och lördagsmorgon, regnet öser ner
över Helsingborg, kryper till kojs igen,
trist. Några timmar senare regnar det fortfarande, ringer ändå till Hans. Jodå, han
är på gång och två tjejer från Malmö skall
sluta upp vid tiotiden. Jag gör mig i ordning och susar iväg. Är inte på plats vid
norra delen av Balsberget förrän vid trettontiden. Tjejerna från Malmö åker hem
och det blir Hans och jag som skall leta
runt i området några timmar.
Våren gör sig påmind med en skör
och skir grönska, marken är full av sippor. Luften börjar så sakteliga genomljuda
av vårfågelsång. Jag är så klart nyfiken

på Hans tidigare rapporterade fynd av judasöra (Auricularia auricula-judae). Jag
var här i området för två veckor sedan och
trodde mig då hamnat i det fläderbestånd
där han gjort sina fynd. Den gången letade
jag förtvivlat utan framgång. Istället hittade jag mängder med scharlakansröd vårskål, Sarcoscypha austriaca eller S. coccinea. Jag har inte i skrivande stund fått
något svar från ”skålexperten”. Nu visade
det sig att judasöronen växte endast några
meter från den plats jag letat, fast på andra
sidan skogsvägen. Vi spekulerade lite om
substratet. Varken jag eller Hans tror på
fläder och det finns varken bok, alm eller
gran i den absoluta närheten, däremot gott
om asp!? Substratet borde så klart kollas
upp för om det är på asp så är det mycket
intressant och fyndet i sig är ju intressant
med tanke på läget.
Vi fortsätter att gå skogsvägen söderut och nästa anhalt blir en tidigare känd
lokal med rödbrun jordstjärna (Geastrum
rufescens). Där hittar vi även mörk röd-

Frätskinn (Vuilleminia comedens).
- Balsberget.
Foto: J. Svensson.
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Pappersgröppa (Byssomerulius corium). - Balsberget. Foto: J. Svensson.

skivling (Entoloma clypeatum) som växer
både tuvat och som solitär och luktar och
smakar unket tycker jag. Vi genomsöker
båda sidorna av vägen och konstaterar att
det är ont om svampar, men på en björklåga hittar vi vad vi tror är några eldtickor
med tillhörande larver och flugor. Det visar sig senare att det troligen rör sig om
fnöskticka (Fomes fomentarius).
I ett område öster om vägen är det
gott om lågor och död ved, mest av ek
men även bok och hassel. En enstaka liten nopping dyker upp men vi lämnar
den till sitt öde. Vid en högstubbe hittar
vi vitspröding (Psathyrella candolleana),
platticka (Ganoderma applanatum) och
stubbdyna (Ustulina deusta). Det finns
gott om raggskinn (Stereum hirsutum) och
rostöra (Hymenochaete rubiginosa) och så
hittar vi en hel del kantöra (Hymenochaete
tabacina) på ett hasselbestånd och då hop-

par hjärtat till lite extra! Kan det finnas
trollhand på hassel här? Nej det gjorde det
tyvärr inte, men lite upphetsad blev man.
Vi hittar pappersgröppa (Byssomerulius
corium) på syren och klyvporing, (Schizopora paradoxa) och frätskinn (Vuilleminia comedens) på hassel. Hela tiden söker
vi sippskål (Dumontinia tuberosa) i och
vid sippbestånden, en art som Hans gärna
vill ha men än så länge har det inte dykt
upp någon.
Vi drar ut på vägen igen och in i ett
område där ingen av oss varit tidigare. Jag
hittar en uppfart till en gård som verkar
övergiven. Den ligger i ett fantastiskt läge
med utsikt österut ner mot sjön. Jag är alltid intresserad av gamla gårds-, grus- och
ladugårdsplaner, hönsgårdar och gamla
fruktträdsmarker. Uppfarten är full av
gullvivor och nunneört och på en torraka
av alm växer det några gamla ostronmuss21
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Plommonticka
(Phellinus pomaceus). - Balsberget. Foto: J.
Svensson.

lingar (Pleurotus ostreatus). Det har varit
en alldeles för kall vinter och för torr vår
för denna i mitt tycke delikata svamp. Jag
brukar plocka många korgar av dem varje
vinter, konserverar dem och äter dem med
förtjusning dillstuvade. Men nu är jag
spänd på om det kan finnas toppmurklor
på gårdsplanen, vilket inte brukar vara
ovanligt; i alla fall inte uppe i mina Småländska hemtrakter. Tyvärr hittar vi bara
en gammal DKW på gårdsområdet. Den
är fortfarande fräsch med knappt någon
rost alls, fast att den stått här i många år.
Hans plåtar den.
Vi fortsätter ner i området där jag är
säker på att den gamla hönsgården har
legat och visst, jag hittar en del gammalt
hönsnät. Här är det fullt med kraftig hassel och några riktigt stora fläderträd. Här
finns även en hel del Prunus och på dem
massor med plommontickor (Phellinus
pomaceus). Marken är full med blåsippor,
gullvivor, nunneörter, vätterosor, svalörter,
backlök och skogslök eller kajplök; marken är alltså mycket kalkrik. Rätt som det
är när jag går med blicken svepande över
marken börjar Hasse hoppa och tjoa. Jag
trodde att han hittat sippskålar men inte
var det så. I stället ligger han och kravlar
22

på alla fyra framför en murkla, rund toppmurkla (Morchella esculenta) visar det
sig vara. Strax intill finns några exemplar
till. Det var ju dessa vi egentligen var på
jakt efter. Kul, ett stort leende sprids över
våra ansikten. Tjo det här var riktigt kul,
hoppas vi hittar fler. Jag fiskar upp en pappersbärkasse ur fickan och tar tillvara på
våra fynd och hoppas på fler. Nu efteråt
när jag har jämfört rapporter och bilder på
internet så har vi hittat en ”grå” variant av
den annars beiga runda toppmurklan.
Vi söker runt i omgivningen och ända
ner till sjön men gör inga fler svampfynd
här. Jag hittar däremot ett bestånd med
någon variant av vattenmynta som växer
i myllan på land. Jag tar vara på lite av
den för att se om jag kan klara den i trädgården där hemma. Kosan ställs åter mot
ödegården och på vägen dit, inte långt från
toppmurklorna, stöter jag på en ny fyndplats med jordstjärnor. Det visar sig att
detta är fransig jordstjärna (Geastrum fimbriatum), ett tiotal fruktkroppar allt som
allt. Vi är överens om att detta område runt
ödegården är ett mycket intressant område
som vi bör återkomma till vid flera tillfällen under året.
Det utlovade regnet har i stort sett
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hållit sig på behörigt avstånd. Något litet duggregn har kommit under dagen,
men inget som har förstört dagen för oss.
Men det hade behövts en rejäl rotblöta
för svampen och grödornas skull. Vi återvänder ut till vägen och strosar sakteliga
tillbaka mot bilen, området är rikt på rara
örter och buskar. Balsberget är i alla hänseende ett intressant område. Ett stort tack
till Hans för hans guidning i området och
för att han förevisade mig sina tidigare
fynd.
Under dagen hittades allt som allt 45
arter.
Jan Svensson

Balsberget - 12 juni 2010

Sex personer samlades vid Fjälkestads
skola. Vi hoppades på att hitta bl.a. gifttråding (Inocybe erubescens) och kanske
något intressant vid den kalkrika myllan
runt balsbergsgrottan. Någon gifttråding
eller något runt grottan hittade vi inte,
förutom någon stor skålsvamp som i skrivande stund inte fått något namn. Men på
vägen till och från grottan hittade vi ändå
en del svamp som: rättikhätta (Mycena
pura), hjortskölding (Pluteus cervinus),

mörkeggad blodhätta (Mycena sanguinolenta), kolvsvamp (Epichloë typhina),
rödbarksnästing (Lopadostoma turgidum)
och tickdyna (Hypocrea pulvinata).
Efter drygt 2 timmar åkte vi vidare till
den norra delen av Balsberget. Här intog vi
vår lunch, sen sökte vi vidare vid sjökanten där marken var fuktig och beväxt med
salixsnår, fläder, hassel, alm och klibbal.
Här hittade vi bl.a. gulfotsskölding (Pluteus romellii), kuddticka (Phellinus punctatus), trollhand (Hypocreopsis riccioidea),
hinnskivling (Bolbitius reticulatus) och
filtgömming (Lasiosphaeria ovina).
Sedan gick vi till en känd lokal för
rödbrun jordstjärna (Geastrum rufescens).
Ingvar stannade dock kvar vid sjökanten
ivrigt letande bland all död ved som finns
där. På vägen mot jordstjärnorna hittade
vi guldskivling (Bolbitius titubans), en
vacker spröd svamp. När vi till slut kom
tillbaks till bilarna hade Ingvar åkt, men
lämnat några pinnar med svamp, dessutom namngivna, på min bil - tackar för det!
Totalt hittade vi ca 68 arter.
När jag besökte lokalen två veckor
senare hade gifttrådingen dykt upp, men
ca tjugo meter från det andra mycelet.
Dessutom hade finluden stensopp (Boletus
reticulatus), blodsopp
(Boletus luridiformis),
gulfotshätta (Mycena
renati) och grönkremla
(Russula aeruginea) vågat sig fram.
Hans Östling
Tickdyna (Hypocrea pulvinata) på porytan av en
gammal klibbticka.
- Balsberget.
Foto: H. Östling.
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Kullaberg, Bergahusen
beteshagen - 30 augusti 2010

Kvällsexkursionen med tre Puggehattar
gick till en delvis svårtillgänglig betesmark på Kullaberg. Planare delar av betesmarken är gödslad och har sannolikt vid
tidigare tillfällen varit upplöjd. Nordsluttningen är brantare och stenigare, berget
går delvis i dagen, och förutsättningarna
för odling har varit dåliga. Hävden har sedan lång tid tillbaka bedrivits med omväxlande nötkreatur och får.
Elva arter av vaxskivlingar noterades, spetsvaxskivling, kantarellvaxskivling, spröd vaxskivling, gul vaxskivling,
blodvaxskivling , toppvaxskivling , slemvaxskivling , grå vaxskivling, mönjevaxskivling, ängsvaxskivling och papegojvaxskivling (Hygrocybe acutoconica,
H. cantharellus, H. ceracea, H. chlorophana, H. coccinea, H. conica, H. glutinipes, H. irrigata, H. miniata, H. pratensis
och H. psittacina). Inga av dessa arter är
rödlistade, men antalet ger en indikation
på att detta är en betesmark med högt naturvärde. Genom åren har totalt 20 arter
av vaxskivlingar dokumenterats på denna
betesmark, vilket bekräftar lokalens nationella skyddsvärde.
Av rödskivlingar noterades fem arter,
strimnopping, stjärnrödhätting, korpnopping (NT), knopprödhätting och ängsnopping (Entoloma asprellum, E. conferendum, E. corvinum (NT), E. papillatum och
E. poliopus).
När kvällssolen nästan försvunnit
bakom Kullabergs klippor hade vi samlat
45 arter, alltmedan fåren nyfiket men också skyggt följde våra förehavanden.
Kerstin Bergelin
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Åraslövs mosse
- 4 september 2010

Vi var sex deltagare som gav oss ut, kanske framförallt för att för att hitta den
svamp som detta extremrikkärr är känt
för - rödgul trumpetsvamp (Cantharellus lutescens). Ganska snart mötte vi ett
gäng matsvampsplockare som varit tidigt
ute. De hade flera spannar dignande fulla
med rödgul trumpetsvamp! Snart hittade
även vi arten då det stod mängder av smått
längs med den spångade stigen. Att hitta
stora fruktkroppar var däremot svårare, de
flesta var redan plockade.
Några vackra exemplar av läcker riska (Lactarius deliciosus) kunde beundras,
liksom några av gulriska (Lactarius repraesentaneus); den senare relativt sällsynt i
Skåne. Björkmussling (Lenzites betulina),
växte på en björk som sig bör. Fläcksopp
(Leccinum variicolor) var också en art
som hittades och som typiskt hör hemma i
fuktig björkskog.
Några vackra kremlor kunde noteras, bl.a. lackkremla, puckelkremla,
praktkremla, spädkremla, skörkremla
och gulröd kremla (Russula rhodopus, R.
caerulea, R. intermedia, R. gracillima, R.
fragilis och R. velenovskyi).
Vi tog även en sväng ut på slåtterängen
som fortfarande hade hö liggande på tork
i strängar. Snopet kunde vi konstatera att
inte enda svamp syntes till. Det tycks ha
varit lite för tidigt ännu för hagvaxingar
och andra slåttergynnade ängssvampar.
Totalt hittades drygt 50 arter.
Tony Svensson
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Gulriska (Lactarius repraesentaneus). Mjölksaften blir violett vid kontakt med luft. Exemplaren
som hittades hade en ovanligt lång reaktionstid, och började färgförändras först efter 10 min.
- Åraslövs mosse. Foto: T. Svensson.

Rödgul trumpetsvamp (Cantharellus lutescens). - Åraslövs mosse. Foto: H. Östling.
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Kjugekull och Ivön
- 11 september 2010

Sju svampentusiaster samlades vid Kjugekull för att först och främst återfinna
tre arter av jordstjärnor - kragjordstjärna,
fyrflikig jordstjärna och hårig jordstjärna
(Geastrum triplex, G. quadrifidum och
Trichaster melanocephalus). Vilket vi
också gjorde, men vi hittade mycket annat
också. Kremlor tycker jag alltid orsakar
en del förvirring, men tack vare några rutinerade puggehattar så fick vi namn på de
flesta. Provsmakning av pepparkremlan
(Russula badia) bedövade smaklökarna
en stund.
Eftersom det växer en hel del tall där,
så fanns det också många arter bundna
till tall såsom blodsopp, örtaggsvamp och
violtagging (Boletus luridiformis, Auriscalpium vulgare och Trichaptum fusco-

violaceum). Några som letade matsvamp
plockade grynsopp, stensopp, tegelsopp
och stolt fjällskivling (Suillus granulatus,
Boletus edulis, Leccinum versipelle och
Macrolepiota procera). Totalt hittade vi
ca 70 arter på Kjugekull.
Sedan åkte vi över till Ivön och parkerade vid Ivö klack där vi intog lunch och
redan när vi satt och åt var det en deltagare som direkt hittade Suillus collinitus
(oftast kallad mörk grynsopp) - en mycket
bra början! Efter lunchen gick vi upp i
bokskogen vid parkeringen. Några trevliga fynd att nämna var Lactarius fluens,
filtfotsbrosking (Marasmius torquescens),
Cortinarius cisticola (en fagerspindling)
och slutligen brödmusseron (Leucopaxillus compactus) som var dagens fynd. Ca
70 arter hittades här också.

Kragjordstjärna (Geastrum triplex). -Kjugekull. Foto:T. Svensson.
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Hårig jordstjärna (Trichaster melanocephalus). -Kjugekull. Foto:T. Svensson.

Suillus collinitus växte på flera platser längs kalkbrottets södra sida. - Ivö. Foto: T. Svensson.
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Kullaberg, Grällinge mad
- 25 september 2010

Linné beskrev i sin Skånska resa 1749
hur han möttes av ”de skallige, fjällika
Kullbergen, inom vilka en vacker och ren
bokskog på alla sidor instängde åker och
äng”. Jag tillåter mig att också citera: ”Således var här en av de artigaste situationer,
som upptänkas kunde, och folkets beskedelighet svarade emot denna behageliga
ort”. Markerna är idag åter öppna efter det
att den storm, som fällde de hundraåriga
svarttallarna, öppnade möjlighet för ett
lyckat restaureringsarbete. På de öppna
markerna kring mossen, Grällinge mad på
västra Kullaberg, växer idag små dungar
av löv- och barrskog. Igenväxningen hålls
tillbaka genom hävd av nötkreatur, Highland Cattle, samt tidigare också genom
fårbete.
Vi fem deltagare noterade inga rödlistade arter, men fyndlistan återspeglar väl
det varierande och omväxlande landskapet
kring mossen. På den öppna betesmarken
noterades de allmänna ängssvampsarterna
ängsröksvamp (Lycoperdon pratense),
vaxnavling (Rickenella fibula), hag- och
aprikosfingersvamp (Clavulinopsis helveola och C. luteoalba), rosenmusseron
(Rugosomyces carneus), samt silkes- och
knopprödhätting (Entoloma sericeum och
E. papillatum).
Nio dokumenterade arter av vaxskivlingar, kantarellvaxskivling, spröd
vaxskivling, gul vaxskivling, blodvaxskivling, toppvaxskivling, grå vaxskivling, mönjevaxskivling, papegojvaxskivling och honungsvaxskivling (Hygrocybe
cantharellus, H. ceracea, H. chlorophana,
H. coccinea, H. conica, H. irrigata, H. miniata, H. psittacina och H. reidii), bekräftar att restaureringsarbetet av den öppna
marken har varit framgångsrikt. En viss
28

diskussion startade, när fruktkroppen av
en dubbelgångare till stolt fjällskivling
visades upp. Fyndet bestämdes till Macrolepiota fuliginosa, men den välsmakande
dubbla ringen saknades och insamlaren
fick därför ta emot viss kritik.
Andra arter, som noterades på de
öppna markerna, var bandad navelrödling (Entoloma undatum), röd larvklubba
(Cordyceps militaris), strimmig slätskivling (Psilocybe montana) och gyllengrå
musseron (Melanoleuca cognata).
I de små skogsdungarna fanns rosa
rättikhätta (Mycena rosea), vilken har
noterats på många håll i Skåne just i år,
en ensam fruktkropp av stort haröra (Otidea onotica) och det trevliga fyndet av
luktchampinjon (Agaricus impudicus).
På död, både löv- och barrved, noterade vi bl a bikakssvamp (Tubulifera
arachnoidea), broskmussling (Panus
conchatus), gul brödkorgssvamp (Crucibulum laeve), luthätta (Mycena stipata),
prickmusseron (Tricholomopsis rutilans)
och judasöra (Auricularia auricula-judae)
på högstubbe av fläder. Totalt räknade vi
in 109 arter.
Kerstin Bergelin

Överst t.h. Macrolepiota fuliginosa, dubbelgångare till stolt fjällskivling (Macrolepiota procera) – utan ring!
Nedan t.h. Hatten av Macrolepiota fuliginosa.
-Kullaberg. Foton: K. Bergelin.
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Gissa svampen!
Under denna rubrik kommer vi framöver
att visa knepiga bilder på allmänna till
mindre allmänna svampar.
Hur bra koll har du egentligen på
svampar om du kryper nära? Prova! En ny
värld öppnar sig och det är lätt att fascine-

ras av alla detaljer, mönster och underliga
former som man aldrig tidigare reflekterat
över.
Svaren på vilka arter det rör sig om
kommer i följande nummer av Puggehatten.

Foto 1 - 4: Bernt Hägg, 5 & 6: T. Svensson
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Stubbsmet (Brefeldia maxima) är en slemsvamp som kan täcka stora ytor av barken på stubbar
och stambaser. Balsberget. -Foto: Hans Östling.

Omslagets baksida: Stinksvamp (Phallus impudicus) med med något förhindrad sporspridning.
Balsberget. - Foto: Tony Svensson.
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INNEHÅLL

Några av fnösktickans många invånare
På spaning efter myxomyceter, del 1
Svampens Dag på Regionmuseet
Sedan sist
Gissa svampen!

